SVENSKA BIRGITTA-RIKSSTORLOGEN
Instiftad 23 oktober 1993

Information om Svenska Birgittalogens (här nedan kallad SBL) hantering av
dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i
kraft 2018-05-25.
Information om hantering av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)
och SBL IT-policy.
Som en förutsättning för att du ska kunna vara medlem behöver vi registrera uppgifter om dig för att
hantera ditt medlemskap.
SBL behöver e-postadress för att ge dig medlemsinformation. Har du ingen e-postadress kommer
informationen att skickas till din adress med postgång.
När du loggar in med lösenord på SBL Hemsida kan du se de kontaktuppgifter som finns om dig i
Matrikeln. Dessa kan ändras genom att du tar kontakt med Hemside- eller matrikelansvarig i din
Grundloge eller med Högst Lysande Syster Sekreterare i Svenska Birgitta-Riksstorlogen, se adress
nedan.

Personuppgiftsansvarig
Det är Svenska Birgitta-Riksstorlogen som är personuppgiftsansvarig.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Vi hämtar in uppgifter direkt från dig. Det gäller namn, födelsedata (inte de 4 sista siffrorna i ditt
personnummer), adress, e-postadress, telefon/mobilnummer och foto av dig.
Uppgifterna om dig kommer att förvaltas av oss inom Birgittalogen och av genom biträdesavtal
godkända samarbetspartner. I nuläget är det Brandstedt Marketing som administrerar vår Hemsida.
Även tryckeriet som arbetar med Birgittabladet och vår tryckta matrikel kommer ha tillgång till dina
adressuppgifter. Ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att
vi delar den.
Även i vårt Birgittablad kommer du att kunna finnas med i reportage med namn och bild.

Utlämnande av uppgifter
SBL lämnar aldrig ut några medlemsuppgifter till utomstående.
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Dina rättigheter






Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran
skickas till Högst Lysande Syster Sekreterare i Svenska Birgitta-Riksstorlogen, se adress
nedan.
Du kan också begära att personuppgifter i matrikeln rättas eller raderas genom att kontakta
matrikelansvarig i din Grundloge.
Du kan också anmäla till matrikelansvarig eller Syster Sekreterare i din Grundloge om du inte
längre vill ta emot e-post.
Du kan lämna klagomål om SBL hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten
Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter? Kontakta SBL IT-samordnare eller din
matrikelansvarig alternativt Hst L S Sekr Berit Andersson, se adress nedan.

Samtycke


Jag har tagit del av SBL:s IT policy och information om hur detta påverkar mig.



Jag godkänner att SBL i sitt register får lagra de personuppgifter som behövs för att kunna
hålla ett fungerande register i Birgittalogen.



Jag godkänner att Birgittalogen har ansiktsfoto på mig inlagt i registret och även foton på mig
i referat från olika sammankomster.
Godkänner jag inte detta är det jag själv som bevakar att detta efterlevs.



Jag godkänner att jag finns med i Birgittabladet med bild och med namn i artiklar från olika
sammankomster.



Jag godkänner att mina uppgifter ligger kvar i registret på lokal nivå så länge jag är medlem i
Birgittalogen och att matrikeluppgifterna finns kvar i Riksstorlogens arkiv för alltid.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information när som helst. Detta genom att begära
utträde ur Birgittalogen.

Adress till matrikelansvarig i Svenska Birgitta-Riksstorlogen:
Hst L S Sekr Berit Andersson
Aspvägen 20
523 33 Ulricehamn
bea.uhamn@telia.com
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